
 در این مقاله از شرکت گلیم فرش مسجدی می خواهیم مزایا و معایب یک گلیم فرش را شرح دهیم.

 و نحوه انتخاب خوب و یک خرید گلیم فرش مطمئن و مقرون به صرفه را به شما عزیزان یاد بدهیم.

 لذا ابتدا در مورد نوع بافت های گلیم فرش 

 سپس در مورد تفاوت گلیم فرش و فرش

 و نیز در مورد مزایا و معایب گلیم فرش

 و در نهایت نحوه خرید گلیم فرش صحبت می کنیم.

 و در نهایت نحوه نگه داری صحیح گلیم فرش را ذکر می کنیم.

 انواع بافت گلیم فرش:

 دو نوع بافت عمده برای گلیم فرش معرفی میشود:

 گلیم فرش دستباف 

 گلیم فرش ماشینی 

 گلیم فرش دستباف:

 اولین زیرانداز های بافت بشر گلیم فرش بود.

 گلیم فرش ها قدمتی بیشتر از فرش دارد چون بافت ساده تری نسبت به فرش دارد.

 ا بافتی ساده و نقشه ای سادهو از پوست حیوانات تهیه می شود ب ه فرش بدون پرز معروف استبگلیم فرش ها 

 ست و بر اساس تصویر ذهنی بافندگان آن ها می باشد.شده نی بطوری که نقشه ی گلیم فرش دستباف از پیش تعیین

 گلیم فرش دستباف با الیاف کامال طبیعی و مرغوبی چون پشم و پنبه و پوست بافت زده می شوند.

 بافت گلیم فرش دستباف زمان بر است و قیمت گلیم فرش دستباف نیز گران می باشد.بطوری که  

 گلیم فرش ماشینی:

 گلیم فرش ماشینی گونه مصنوعی از گلیم فرش دستباف است.

 چون در گلیم فرش ماشینی دیگر خبری از الیاف طبیعی نمی باشد و از الیاف کامال مصنوعی بافت زده می شود.

 فرش ماشینی با استفاده از ماشین آالت بافت زده می شود.همچنین که گلیم 

 لذا قیمت گلیم فرش ماشینی بسیار مناسب تر از قیمت گلیم فرش دستباف است.

 وجه تمایز گلیم فرش ماشینی و گلیم فرش دستباف ، بافت نازک آن ها و نیز نقشه ی تقریبا یکسان هر دو بافت است.

 تفاوت گلیم فرش و فرش:

 ین تفاوت گلیم فرش و فرش چه بافت ماشینی و چه بافت دستباف در نقشه ی انها می باشد.اول

 در نقشه ی گلیم فرش دیگر خبری از ترمه و ترنج و گل های شلوغ قالی نیست.

 همچنین که بافت گلیم فرش نازک با کمترین ارتفاع نخ خاب می باشد.

 بافت گلیم فرش بسیار ساده تر از بافت فرش می باشد. و

 بطوری که دستگاه تولیدی گلیم فرش ماشینی کامال متفاوت از دستگاه تولیدی فرش ماشینی می باشد.



 مزایا و معایب گلیم فرش:

 دقیقا نمی شود گفت که گلیم فرش چه مزایا و معایبی را دارد.

زکی گلیم فرش برای این است که در زمان های قدیم عشایر نشین زیراندازهای خود را نازک بافت می زدند که در حمل آنها راحت نا

 باشند.

 همچنین نازک بودن گلیم فرش ماشینی باعث شده است که گلیم فرش بعنوان فرش اصلی در اتاق نشیمن کاربردی نداشته باشد.

 فرش برای آشپزخانه یک حسن محسوب می شود که براحتی شسته می شودو قابل حمل است. اما همین نازکی و سبکی گلیم

 لذا ابتدا کاربرد خود از خرید فرش را مشخص کنید که برای چه مکانی می خواهید فرش را تهیه کنید.

 نحوه خرید گلیم فرش:

 بیشترین خرید گلیم فرش مربوط می شود به بافت گلیم فرش ماشینی

 ه دستگاه های تولیدی مختلفگلیم فرش های ماشینی با توجه به الیاف مصنوعی که در بافت آن ها بکار رفته شده و با توجه ب

 کیفیت های مختلفی از گلیم فرش را شاهد خواهیم بود.

 ین عامل را از فروشنده سوال کنیم.لذا زمان خرید گلیم فرش می بایست چند

 سوال اول: جنس نخ گلیم فرش از چیست؟ .1

 ست؟وم: کیفیت بافت گلیم فرش چقدر اسوال د .2

 وزن گلیم فرش چقدر است؟ سوال سوم: .3

 سوال چهارم: پالت رنگ بندی گلیم فرش چندتاست؟ .4

 سوال اول: جنس نخ گلیم فرش ا چیست؟

 جنس نخ گلیم فرش مهم می باشد چون تعیین کننده اصلی کیفیت گلیم فرش می باشد.

اف مصنوعی در حال حاضر چه در بافت فرش و چه در بافت گلیم نخ نخ گلیم فرش از االیف مصنوعی می باشد که بهترین الی

 اکرولیک هیت ست شده است.

 نخ اکرولیک بهترین نخ می باشد چون:

 این نخ واقعا کیفیتی مشابه با الیاف طبیعی دارد و ضمن اینکه در ساختش از مواد نفتی و پالستیکی استفاده نمی شود.

 ین کیفیتی کامال دستباف گونه به گلیم فرش می دهد.همچن

 و اینکه نخ اکرولیک در مواجه به سوختگی دوام باالیی دارد و سوختگی را تا نیم ساعت تحمل می کند.

 همچنین اینکه این نخ در برابر رطوبت مقاومت بسیار باالیی دارد و براحتی بیدخورده و پوسیده نمی شود.

 کیفیت بافت گلیم فرش چقدر است؟ سوال دوم:

 کیفیت بافت منظور شانه و تراکم گلیم فرش می باشد.

 متغیر است. 055تا  055گلیم فرش مانند فرش ماشینی شانه و تراکم باالیی ندارد و و شانه گلیم فرش بین 

 متغیر می باشد. 1555تا  055ضمن اینکه تراکم گلیم فرش بین 

 یر بر نقشه ی گلیم فرش دارد.شانه گلیم فرش تاثیر بر ضخامت گلیم فرش دارد و نیز تاث

 نقشه ی گلیم فرش را دستباف گونه تر و بهتر نشان می دهد.

 ضمن اینکه تراکم گلیم فرش نیز تاثیر گزار بر فشردگی و استحکام نخ خاب و توپری گلیم فرش می شود.



 وزن گلیم فرش:

 خود بافت گلیم فرش نازک می باشند و بخواهند نخ کمتری هم در بافت گلیم فرش بکار ببرند و وزن گلیم را کم کنند 

 مسلما گلیم فرش بسیار نازک و آسیب پذیر می شود.

 لذا حتما دقت داشته باشید که وزن گلیم فرش را از فروشنده سوال کنید.

 کیلوگرم باشد. 150مثال گلیم فرش نباید زیر 

 هر چه وزن گلیم فرش بیشتر باشد نشان بر این دارد که الیاف بیشتری در بافت گلیم فرش به کار می رود.

 پالت رنگ بندی گلیم فرش:

 پالت رنگ بندی گلیم فرش یعنی چه تعداد نخ رنگی در بافت گلیم فرش به کار می رود.

 باشد ، رخ گلیم فرش بهتر خودش را نشان می دهد.که هرچه نخ های رنگی در بافت گلیم فرش بیشتر 

 رنگ است. 6تا  4پالت رنگ بندی گلیم فرش بین 

 با نگاه کردن به گلیم فرش براحتی می توانید نخ های رنگی گلیم فرش را بشمرید.

 نگه داری صحیح گلیم فرش:

 یم فرش یا فرش ماشینی مرغوب تهیه کنید و گران ترین گلیم فرش و یا گرانترین فرش ماشینی را تهیه کنید.چه یک گل

 ولی نحوه نگهداری صحیح گلیم فرش را بلد نباشید از عمر آن براحتی کاسته می شود.

 بعنوان مثال برای نگهداری فرش و یا گلیم فرش می بایست که:

 رش را جاروکشی نمایید که کثیفی به بافت گلیم فرش رسوخ نکند.حداقل هفته ای دو بار گلیم ف

همچنین که به محض دیدن لکه سعی کنید آنرا سریعا برطرف نمایید در غیر اینصورت لکه برای همیشه روی گلیم فرش جا خوش 

 می کند.

 الیشویی بسپرید.لذا اینکه سعی کنید حداالمکان گلیم فرش را در منزل شست و شو ندهید و این کار را به ق

ضمن اینکه شست گلیم فرش را فقط سالی یک بار انجام دهید چون خود بافت گلیم فرش نازک است و با شستن مدام سست می 

 شود.
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